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Uzależnienia dzielimy na: 

 

 „klasyczne”- od substancji psychoakrywnych: 
alkohol, narkotyki, leki, nikotyna 

 

 Behawioralne- związane z wykonywaniem 
określonych czynności- uzależnienie od 
komputera, sieci, zakupów hazardu, pracy, 
seksu 

 



Wyróżnia się trzy poziomy profilaktyki 
niedostosowania społecznego. Są to: 
 
- Profilaktyka pierwszego stopnia 
(pierwszorzędowa)  
- Profilaktyka drugiego stopnia 
(drugorzędowa)  
- Profilaktyka trzeciego stopnia 
(trzeciorzędowa),  
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 Profilaktyka pierwszego stopnia 
(pierwszorzędowa) obejmująca środki, które 
umożliwiają zwalczanie zasadniczych 
przyczyn patologii, promocję zdrowia 
psychicznego i fizycznego oraz przedłużanie 
życia człowieka. 
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  Profilaktyka drugiego stopnia 
(drugorzędowa) określająca postępowanie, 
które zmierza do ujawnienia i eliminowania 
możliwie najszybciej, wszelkiego rodzaju 
niedostosowań i zaburzeń osobowości, zanim 
nastąpi stan charakterystyczny dla danego 
zjawiska patologii. 
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 Profilaktyka trzeciego stopnia 
(trzeciorzędowa), oznacza interwencję, która 
ma na celu zapobiec komplikacjom i 
następstwom społecznym z powodu 
wystąpienia stanu dewiacji.  
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 Niebezpieczeństwo sięgania po środki 
odurzające takie jak alkohol, narkotyki 
dopalacze  czy papierosy jest związane z 
wiekiem młodzieży gimnazjalnej 
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 Służy między innymi odreagowaniu 
nagromadzonych napięć emocjonalnych 
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Przyczyny sięgania po środki odurzające to 
dawniej i częściowo do dziś: 

 chęć doznania przyjemnych wrażeń 

 ciekawość, nuda 

 wpływ grupy rówieśniczej 

 młodzieżowa chęć buntu 

 ucieczka od problemów zewnętrznych i 
wewnętrznych 

 naśladownictwo 
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Dzisiaj przyczyny sięgania po substancje 
psychoaktywne to: 

 Pustka życiowa- brak lub znaczne rozluźnienie 
więzi rodzinnych, 

 Chęć doznania wzmocnionych przeżyć „na 
maxa”- naturalne doznania nie dają zadowolenia, 

 Nadopiekunczość rodziców, wyręczanie dzieci i 
usuwanie z ich drogi życiowej frustrujących 
sytuacji- brak treningu frustracji 

 Przymus bycia „na topie”- przyjmowanie  

   środków pobudzających np.amfetaminy 

http://www.google.pl/imgres?imgurl=http://niespodzianka.pl/presents/f92f115c0599e688487721a4b737c383.jpg&imgrefurl=http://niespodzianka.pl/Tagi/chipsy&h=300&w=300&sz=48&tbnid=sx2gkcUZKVb-wM:&tbnh=86&tbnw=86&prev=/search?q%3Dchipsy%26tbm%3Disch%26tbo%3Du&zoom=1&q=chipsy&usg=__ZS_waagqj8y3uEuPxkrNb3SCGBo=&hl=pl&sa=X&ei=oJqNUIbRLvH64QSK-IH4Bw&ved=0CCoQ9QEwAg


Oddziaływania szkoły powinny dotyczyć przede 
wszystkim profilaktyki pierwszorzędowej. 
Mamy tu na myśli takie oddziaływania jak: 

 Rozwiązywanie konfliktów rówieśniczych 

 Pomoc młodzieży w sytuacjach trudnych 

 Udzielanie emocjonalnego wsparcia 
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Oddziaływania szkoły powinny dotyczyć przede 
wszystkim profilaktyki pierwszorzędowej. 

Mamy tu na myśli takie oddziaływania jak: c.d 

 

 Znajdowanie czasu na rozmowy o sprawach 
absorbujących młodzież 

 Interwencja, gdy sytuacja może się 
skomplikować np. pojawienie się  

   ocen niedostatecznych 

 Organizacja czasu wolnego 
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Oddziaływania szkoły powinny dotyczyć przede 
wszystkim profilaktyki pierwszorzędowej. 
Mamy tu na myśli takie oddziaływania jak: 

c.d. 
 Rozbudzanie zainteresowań 
 Rozwijanie talentów  
 Eksponowanie mocnych stron 
 Wspomaganie rodziców w ich wychowawczej 

roli 
 Promocja zdrowego stylu  
   życia 
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Należy stanowczo unikać realizacji wszelkich 
przedsięwzięć polegających na propagowaniu 
wiedzy o środkach odurzających. 

 W przeszłości zachęcało to młodzież do 
zainteresowania  narkotykami, odurzania się. 

Dlatego w naszym gimnazjum nie pozwoliliśmy 
na jakiekolwiek zajęcia na temat dopalaczy. 
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 Największym wyzwaniem ostatnich lat jest 
problem uzależnień behawioralnych. 

 

 Młodzież uzależnia się od telefonów 
komórkowych, komputera, sieci. 
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 Problemem jest niewystarczająca ilość 
specjalistów zajmujących się leczeniem 
uzależnień behawioralnych. 

 Korzystanie z telefonów komórkowych, 
komputera, sieci jest powszechne i niezbędne 
w sprawnym poruszaniu się w dzisiejszej 
rzeczywistości. Niesie jednak za sobą wiele 
wyzwań i niebezpieczeństw. 
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